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VACATURE TOEZICHTHOUDER STICHTING DE OMSLAG 
 

  
Om onze Raad van Toezicht compleet te maken zijn wij op zoek naar twee 
toezichthouders. 
 
algemeen 
De Omslag netwerkt voor participatie en werkt aan een inclusieve samenleving 
door verbindingen te leggen voor haar participanten en door innovatie aan te 
jagen brengen wij ons netwerk in beweging.  
We brengen deze waardevolle verbindingen tot stand en ontsluiten kennis voor 
zorg & welzijn, de gemeente, het bedrijfsleven en het onderwijs in Amsterdam.  
Vanuit onze visie op inclusie is positieve beeldvorming van alle participatie-
mogelijkheden voor mensen met een (arbeids)beperking een leidend principe van 
De Omslag.  
Hier vindt u onze participanten. 
 
wij zoeken iemand die: 

• samenwerkingsgericht is en zich collegiaal opstelt ten opzichte van de 
andere raad van toezichtleden;   

• bestuurlijk inzicht heeft;  
• functioneert op beleidsmatig en strategisch niveau. 

 
Bij de selectie van de leden van de Raad van Toezicht spelen de volgende 
factoren ook een rol: 

• specifieke kennis en vakbekwaamheden (o.a. financieel, juridisch, 
organisatorisch politieke kennis/kunde, journalistiek, ondernemerschap);  

• ervaring en netwerken binnen verschillende werkvelden (zorg/welzijn, 
sociaal ondernemers, gemeentelijke organisatie, politiek);  

• diversiteit, onder meer op het op het gebied van sekse, leeftijd en etnische 
achtergrond, persoonlijke ervaring en kennis met de zorg 
(ervaringsdeskundigheid). 

 
de raad van toezicht 
De Raad van Toezicht controleert de directeur/bestuurder op het naleven van de 
statuten, missie en doelstelling van de stichting. De raad geeft advies op 
strategisch, vaktechnisch, vakinhoudelijk of managementniveau. Zij treedt op als 
werkgever voor de directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht controleert 
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zichzelf op het uitvoeren van taken die in de statuten zijn benoemd en draagt hier 
zelf verantwoordelijkheid voor. De raad komt minimaal 4 keer per jaar voor een 
vergadering bijeen. 
 
praktische punten   
Het gaat om een onbezoldigde functie. Derhalve is het belangrijk dat de 
kandidaat tijd ter beschikking heeft en wil besteden. Daarnaast mag er geen 
enkele sprake zijn van enige belangenverstrengeling met bij De Omslag 
betrokken personen, groeperingen of organisaties. 
 
informatie en reactie 
Belangstellenden kunnen informatie verkrijgen bij Corine van de Burgt, 
telefoonnummer 020 – 486 01 49. Uw reactie met CV kunt u tot eind januari 2020 
sturen naar Stichting De Omslag, t.a.v. C. van de Burgt, corine@deomslag.nl.  
 
 

 
 
 
 


